
Zahajovací sekvence

Na zaèátku masáže se po-
stavte za klienta, levou nohu 
vysuòte po stranì židle mír-
nì dopøedu, pravou nohu 
dejte ponìkud dozadu, za 
mediánní linii tìla pacienta 
(foto 4). 

Tlak vyvíjený
dlaní rukou
Pøedstavte si velice jem-
nou èáru procházející høe-
benem masité èásti dlaní 
vašich rukou, jako by to 
byla struna z piána. Pak si 
pøedstavte velmi jemnou 
èáru procházející høebe-
nem zádových svalù. Obì 
linie dejte na sebe.

Prsty smìøují 
ke stranám.
Pøi dotyku s klientem musejí být paže napjaté a musejí tak 
zùstat po celou dobu této sekvence. 
Linie nyní vede po høebeni zádových svalù od lopatky po køížo-
vou kost (foto 5 a 6).
Nyní zaènìte co nejvýše na zádových svalech, buï mezi lopat-
kami, nebo tìsnì pod nimi, a pøitom dbejte, aby paže svíraly  
s tìlem klienta stále pravý úhel.
Vyvíjejte tlak na pìt pozic a sestupujte pøitom podél høebenu 
zádových svalù. Pøi každém stlaèení vydechnìte (uvolnìte dý-
chání a pøeneste volnì váhu).
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Po každém stlaèení se nadechnìte, pak sjeïte rukama ponì-
kud níže do další polohy. Nohu pøitom natáèejte dozadu.
Boky netlaète dopøedu.
Dbejte, aby ramena byla vždy kolmá ke smìru tlaku.
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Rameno

Paže v pozici luèištníka

Postavení tìla
Postavte se po levé stranì klienta. Levá noha je pøed židlí, 
pravá je po stranì židle.
Vaše sternum je proti klientovu uchu.
Nyní se postavte proti klientovu ramenu tak, aby vaše ramena 
tvoøila s jeho pravý úhel. Loket mìjte v prodloužení ramen, aby 
tvoøil pokud možno pøímku.
Loket má být nad vaší rukou. Vznikne tak pøímka, která sahá 
od lokte až po dlaò ruky. Tato pøímka musí být kolmá na plo-
chu ramena (musí s ním svírat pravý úhel), na kterou budete 
pùsobit (foto 7). 
Nejprve stáhnìte loket co nejvíce dozadu, neztraśte však kon-
takt s klientem. Zafixujte rameno v dané poloze a pøeneste 
váhu. 
Masírujte na židli vybavené sklopnou opìrkou na hlavu, tlak 
vyvíjejte od podlahy spíše smìrem dopøedu, zejména v první 
poloze. Doporuèujeme zaujmout pøitom pozici lukostøelce 
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a pøitom otáèet horní èástí tìla od pasu tak dlouho, dokud vaše 
paže nebude smìøovat kolmo k masírovanému bodu.

Poloha ruky
Dlaò ruky opisuje ve tøech polohách obrys mediálního okraje 
lopatky. Nepohybuje se tedy po lopatce, ale podle jejího me-
diálního okraje.
Protože mediální okraj lopatky he zvláštním zpùsobem zakøiven, 
budou vaše prsty u první polohy smìøovat nahoru, u støední 
polohy budou umístìny horizontálnì a u poslední polohy budou 
smìøovat dolù. 
Druhou rukou položte na rameno klienta: jejím úkolem je 
zajistit, aby se vaše tìla nedotýkala. Protože se lopatka otáèí, 
dokud je ruka natažena dopøedu, laterálnì, vyèkejte, dokud se 
její mediální okraj rovnìž laterálnì nepøemístí.
Tlak nikdy nevyvíjejte silou paží, vždycky jen pøenesením váhy 
tìla.
Pohyb vašeho tìla, jímž je vyvíjen tlak, by mìl být lehký. 
Jakmile se vaše ramena, vaše boky a kolena posunou  
o více než pìt centimetrù, znamená to, že je tlak pøíliš silný a že 
nevyužíváte váhy svého tìla.

Tlak pøedloktím
Použijte nejmasitìjší èásti oblasti ohýbaèe pøedloktí zhruba 
ve tøetinì vzdálenosti mezi loktem a zápìstím.
Dlaò bude natoèena dolù.
Zápìstí musí být zcela uvolnìné.
Ramena musejí být kolmo k pøedloktí, které pùsobí na klien-
tova ramena
V první poloze ohnìte paži za šíjí tak, abyste dosáhli na první 
bod (foto 8).
Tøetí bod je v prohlubni tvoøené kloubem akromia a klíèní kosti; 
netlaète na kost.



Pokrète opìt paži do pozice lukostøelce a dvakrát masírujte 
tlakem všechny tøi polohy, a to podle obrysu mediálního okraje 
lopatky odshora dolù.
Masitou èástí dlanì ruky sledujte køivku mediálního okraje lo-
patky. Prsty pøitom budou èasto v první pozici smìøovat mírnì 
nahoru, ve druhé budou uloženy horizontálnì a ve tøetí budou 
smìøovat dolù.
Posuòte nohu, která je více vzadu, dopøedu, což usnadní tlak 
pøedloktí podle høebene trapézového svalu (viz níže popsanou 
linii C k lokalizaci bodù). Proveïte dvakrát. 
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Body na rameni

Z pøedešlé pozice posuòte pravou nohu co nejvíce dozadu, za 
levý zádový sval klienta.
Když je klient velký nebo je úhel židle pøíliš úzký, dejte nohu 
vedle klienta a pøitom, jak budete postupovat podle linie, otá-
èejte zároveò nohu dozadu, za centrální linií.

Technika lokte
Ruku používanou k zajištìní polohy položte na plocho na záda 
klienta a loket své druhé ruky umístìte do prostoru mezi ukazo-
váèkem a palcem. Palec opøené ruky musí být stále pod loktem, 
protože mu skýtá oporu a vede ho (foto 9, 10 a 11).
Pøesvìdète se, že linie jdoucí od vašeho ramene až  
k lokti tvoøí s kontaktní plochou úhel 90°.
Dlaò je natoèena dolù a zápìstí zcela uvolnìné. Zdvihnìte ruku 
a pøeneste opatrnì váhu do lokte (foto 12).
Pøi vyvíjení tlaku by se vaše rameno nemìlo témìø hýbat. Ne-
smíte sjet pod bod doteku: proto nespouštìjte dolù patu ani 
nevysouvejte boky kupøedu.
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